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ﻓﺮار آﻣﺮﯾﺎﯾﯿﻬﺎ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن…ﺷﺴﺖ و ﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ

– ﺗﺮاﻣﭗ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺴﺖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ آﯾﻨﺪه آن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد و
ﺧﺴﺎرت ﻫﺎﯾﺶ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.
– ﺣﺘ ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎن آﻣﺮﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ و از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ
وی رﻧﺞ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ.
– آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﺟﺎﯾﺰﯾﻨ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺮﮔﺒﺎرﺗﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻨ ﻫﺎی داﺧﻠ و درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
ای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
– ﻫﺪف آﻣﺮﯾﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺳﯿﺎﺳ ،آﻧﻬﺎ را از ﭼﺸﻢ ﻣﺮدﻣﺶ و ﺣﺘ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯿﺎﻧﺪازد.
– آﻣﺮﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای را ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ را ﻧﻘﺾ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺿﻌﻒ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﺮده ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﯿﺮد ،و اﯾﻦ روش ﻫﻤﯿﺸ آﻣﺮﯾﺎ اﺳﺖ.
– اﮔﺮ ﻃﺮف آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺑﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﻪ اﻫﺪاﻓ را از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دﻧﺒﺎل ﻣ ﮐﻨﺪ؟
– از اﻫﺪاف ﺑﺰرگ آﻣﺮﯾﺎ  :ﺟﺪاﮐﺮدن ﺣﻢ اﺳﻼم از ﻣﺤﺘﻮای واﻗﻌ آن و ﻗﺮار دادن دوﻟﺖ زﯾﺮ ﯾﻮغ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﺰﯾﻨ ﺑﺮای اﺷﻐﺎﻟﺮی ﻧﻈﺎﻣ اﺳﺖ.
– ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آﻣﺮﯾﺎ از دوﻟﺖ آﯾﻨﺪه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
– آﺗﺶ ﺑﺲ در ﻫﻨﺎم اﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻓﻖ ،ﺳﻼح را از دﺳﺖ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧ ﻣ ﮔﯿﺮد  ،و ﻣﺬاﮐﺮات را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
وﻇﯿﻔﻪ ای داﺋﻤ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺟﻬﺎد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ.
– دﺷﻤﻦ ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن ﺗﺴﻠﻄﺶ ﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﯿﺰه ﻫﺎی ﺧﻮد را از ﺟﻨ از دﺳﺖ داده اﺳﺖ و دﯾﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮔﻨﺞ ﻫﺎی ﺗﺮﯾﺎک و ﺣﺘ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻄﻮط ﺑﺮق از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ .
‐دﻟﯿﻞ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻃﺮف آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺑﺮ ﺷﺮوع ﻣﺬاﮐﺮات در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧ ﭼﯿﺴﺖ؟
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آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺧﻮد  ،ﺗﺮاﻣﭗ ،را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺗﻮان ﺗﺮﯾﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣ
داﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻈﺎم آﻣﺮﯾﺎﯾ را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﺑﻪ ﺷﻠ ﮐﻪ رﺳﻮاﯾ اﯾﻨﻬﺎ را در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺮاﻣﭗ ﺷﻌﺎر )ﯾﺎ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﺎ ﯾﺎ ﻫﯿﭻ( را ﺑﺮ زﺑﺎن دارد  ،اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪان ﻣﻌﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﺳﺖ‐ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﻌﺎر ﻧﺎزی ﻫﺎﺳﺖ‐ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ارزش و اﻫﻤﯿﺘ ﺑﺮای دﯾﺮ ﻣﻠﺖ
ﻫﺎی روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻟﯿﺒﺮال در ﻏﺮب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺤﻼل و ﺳﻘﻮط ﭘﯿﺶ ﻣ رود .ﺗﺮاﻣﭗ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ
از اﯾﻦ ﮐﺸﺘ در ﺣﺎل ﻏﺮق ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .و ﺗﻤﺎﻣ اﻣﺎﻧﺎت ﮐﺸﻮرش را ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﭘﻮل و ﺛﺮوت
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻞ و از ﻫﺮ ﺟﺎﯾ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﺷﺮﮐﺎﯾﺶ در ﻧﺎﺗﻮ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ
ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را در اﯾﻦ اﺋﺘﻼف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺣﺘ ﺑﻪ او ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﺶ از آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .و از اﯾﻦ
ﺑﺪﺗﺮ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺘ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﻧﺠﺎم داد و از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ارﻋﺎب و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎدرﻫﺎ دﻻر اﺧﺎذی ﮐﺮد .از اﺗﺤﺎد
ﻫﺎی ﺗﺠﺎرت آزاد ﻧﯿﺰ ﺧﺎرج ﺷﺪ ،و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐ ﺑﺮ واردات ﻗﺮار داد و اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺮوع ﺟﻨ ﺗﺠﺎری
ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرش و ﭼﯿﻦ و اروﭘﺎ را ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾ ﮐﺮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ از ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻧﯿﺦ ﮐﻪ اوﺑﺎﻣﺎ آن را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄ را از ﺗﻮﻟﯿﺪات آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺑﺮدارد و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪی ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮐﺮه زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺤﺮان ﻫﺎ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ و
ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎی ﺟﻨ ﻫﺴﺘﻪ ای راه ﻣ اﻧﺪازد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت اﺳﻠﺤﻪ در ﮐﺸﻮرش و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﻣﺨﺮب آن ﮐﻤ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﺘﺮﯾﻦ ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﻧﻪ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﺎ اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧـﺎﯾ آن اﻟﺘـﺰام ﺑـﻪ ﺗﻌﻬـﺪاﺗﺶ ،و از ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺑـﺎزی ﻫـﺎﯾﺶ ﺑـﺎ ﻣﺴﺎﺋـﻞ ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠـ و در
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺧﺎذی و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮل ﺑﺎ زور ،رﻧﺞ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ از ﻧﻮع
ﺗﺒﻬﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﺎ ﺳﻼح ﻣﺮﮔﺒﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ،و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺎﻗﻮﯾ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﯾ اراذل و اوﺑﺎش
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺎت ﮐﻠ و اﺳﺎﺳ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻣﭗ:

 -1ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﺶ از ﺗﻤﺎﻣ ﻣﻨﺎﻃﻘ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ،در راس آﻧﻬﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،و
ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر را ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ آن را ﺑﺎ ﺟﺎﯾﺰﯾﻨ دﯾﺮ ﺗﺮک
ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨ ﻫﺎی داﺧﻠ و داﻋﺶ و ﺟﻨ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
ای و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﻠﻌﯿﺪن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺮﺑ و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻨﻘﻪ
اﺳﻼﻣ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
 -2اداﻣﻪ ﮔﺴﺘﺮش وﺳﯿﻊ ﭘﺎﯾﺎه ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ آﻣﺮﯾﺎﯾ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار ﺳﺮﺑﺎز در

 770ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ﻧﻔﻮذ آﻣﺮﯾﺎ .و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻨ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ و
ﻧﺸﺎن دادن آﻣﺮﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪرت اول در ﺟﻬﺎن و ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ.

 -3ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ،ﺗﺎ ﺣﺪ وﻗﻮع ﺟﻨ ﻫﺴﺘﻪ ای) ،ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﮐﺮه
ﺷﻤﺎﻟ و اﯾﺮان( و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ و ﻓﺮوش ﺳﻼح ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ آﻣﺮﯾﺎ .ﯾﺎ راﻧﺪن
رﻗﺒﺎ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﯿﻦ ،ﻣﺜﻞ ﺧﺎرج ﮐﺮدن اﯾﺮان از ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﯾﻤﻦ ،ﺧﺎرج ﮐﺮدن روﺳﯿﻪ از ﺳﻮرﯾﻪ و
اوﮐﺮاﯾﻦ ،ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﻏﺮب آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎری ﺗﻤﺎم ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺮدن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
در اﯾﻦ ﺑﺤﺮانﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ و ﮐﺸﻮرش اﻋﺘﻤﺎد ﺟﻬﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،و در
ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻧﯿﺰ ﮐﺴ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﯾ ﺟﻨﻞ ﺑ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﺮده اﻧﺪ ،و در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾ ﺑﻠﻮک ﺟﻬﺎﻧ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻧﻮﻋ از ﻧﻈﺎم رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد .ﺑﻠﻮﮐ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﯾﺲ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰﯾﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﻤﻦ اﺳﺖ
اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ .و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واﻗﻊ ﺷﺪن آن در ﻣﺮﮐﺰ
آﺳﯿﺎ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻣ اﻓﺰاﯾﺪ.
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در ﺟﻬﺎن ﺣﺘ ﻧﺰدﯾ ﺗﺮﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﻫﯿﭽﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ و ﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻘ را ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﻤ ﭘﺬﯾﺮد.

ﻻزم ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﻨﻮﻧ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﺗ ﮐﻨﺮه در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل ﺟﺎری ،در ﻣﻌﺮض
ﺗﺮک ﻣﻨﺼﺐ ﺧﻮد و ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻗﺮار دارد.
داﻧﻠﻮد ﻣﺠﻠﻪ اﺳﻼﻣ ﺻﻤﻮد ﻋﺪد  : 151اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿ ﮐﻨﯿﺪ

ﺟﻨ و ﻣﺬاﮐﺮات:

ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری آن ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ از ﻣﯿﺪان ﻫﺎی ﺟﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ در

ﺧﻼل آن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠ ﺟﻨ ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﺷﻮد .ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ اﺷﺘﺒﺎه در روﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮه از ﺷﺴﺖ در ده
ﻫﺎ ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺟﻨ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﻨ ﻃﻮﻻﻧ را ﮐﻪ در آن ﺟﻮی ﻫﺎی ﺧﻮن ﺟﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺒﺮد .ﻣﺬﮐﺮات ﺳﺮﺷﺎر از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﯿﺮ و ﺑﺎﻃﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺖ .ﻣﺸﻞ ﺑﻌﺪی
ﺳﺒ و ﺳﯿﺎق ﮐﻠﻤﺎﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻣﺬاﮐﺮات و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻓﻘﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﻟﻐﺎﺗ ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد ﻣﺸﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻔﺎوت
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎ )ﻋﻤﺪی ﯾﺎ ﺳﻬﻮی( ﭘﯿﺶ ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻼت ﺑﺰرگ و ﻃﻮﻻﻧ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎی ﺑﺪ و ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮازن ﻏﺎﻟﺒﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺟﻨ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﺟﻨ ﺟﻬﺎﻧ
اول ،ﻣﺘﻔﻘﯿــﻦ ﭘﯿــﺮوز ﺑــﺎ آﻟﻤــﺎن ﺷﺴــﺖ ﺧــﻮرده ﺗﻮاﻓــﻖ ﻧﺎﻋــﺎدﻻﻧﻪ ای را در ورﺳــﺎی ﺑــﺮای ﺗﺴــﻠﯿﻢ و ﺟــﺒﺮان
ﺧﺴﺎرت ﻫﺎ اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه ای ﺗﻮﻫﯿﻦ آﻣﯿﺰ و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن اﻋﻤﺎل ﺷﺪ و
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺟﻨ ﺟﻬﺎﻧ دوم ﺷﺪ.

– ﺑﻌﺪ از ﺟﻨ داﺧﻠ ﻃﻮﻻﻧ ﻣﺪت )ﺟﻬﺎد ﻣﺮدﻣ (اﮔﺮ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﯿﺮد ،ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺒﺸ
ﮐﻪ ﺟﻨ را رﻫﺒﺮی ﻣ ﮐﺮد از ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم ﻣ اﻓﺘﺪ و دﯾﺮ در زﻣﺎن ﺻﻠﺢ ﯾﺎ ﺟﻨ ،اﮔﺮ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ،ﻣﻮرد
اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻧﻤ ﮔﯿﺮد.
– در اﻫﯿﻤﺖ ﻣﺬاﮐﺮات و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻃﺮف ﻫﺎ ﺗﻼش ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎر را ﺑﺮ
دﺷﻤﻦ ﺧﻮد وارد ﮐﺮده ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﻣﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺸﺎﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ ﺗﻼش
ﻣ ﮐﻨﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗﻤﺎم ﻓﺸﺎر ﻫﺎ را وارد ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﻌ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن
را ﺑﻪ ﻣﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺸﺎﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮاﺳﻄﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ اﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ وارد ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:
ﻓﺸﺎر ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ :ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤﻼت ﻫﻮاﯾ و زﻣﯿﻨ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﻋﺎدی و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،و ﺣﻤﻼت داﻋﺸ ﻫﺎ
ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻠ و ﻣﺬﻫﺒ
ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ :از داﺧﻞ و ﺧﺎرج اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﺮای ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺟﺒﺶ و اﺟﺒﺎر آن ﺑﺮ ﻗﺒﻮل ﻣﺬاﮐﺮه ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎر ﻫﺎ و ﻧﺎﺗﻮان ﮐﺮدن آن از دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدﻣﺶ.
ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒ :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾ ) ﺷﺒﻪ ﻋﻠﻤﺎ( داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺑﺮای ﺗﻨﺰل ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎدی و ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی از
آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺒﺸ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﯾﻦ و ﺷﺮﯾﻌﺖ.
ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧ :ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺸﺎر ﻫﺎی ﻗﺒﻠ ﺑﻮﺟﻮد ﻣ آﯾﺪ ،ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻫﺎ و اﺧﺒﺎر دروﻏﯿﻦ و
ﺣﻤﻼت رﺳﺎﻧﻪ ای در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر.
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ ﺟﻨ رواﻧ آﻣﺮﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﺸﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮه اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ از ﺟﻨ رواﻧ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ از ﺟﻬﺎدی ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﺷﻮر
و ﻧﺸﺎط و ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻣﺜﺎل زدﻧ ﻣﺮدﻣ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﻔﻨﺎک ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺮش آﻣﺮﯾﺎ اﺳﺖ ،درﺳﺖ از ﻫﻤﺎن زﻣﺎﻧ ﮐﻪ اوﺑﺎﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ
ﭘﯿﺮوزی در ﺟﻨ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻦ و ﺧﺮوج از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن در ﺳﺎل  2009ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﺶ  30000ﻧﻔﺮ اﻓﺰود .و ﺳﺎل  2014را زﻣﺎن ﺧﺮوج از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

ﻓﺸﺎر ذﯾﻨﻔﻌﺎن اﻗﺘﺼﺎدی داﺧﻞ آﻣﺮﯾﺎ ) ﻻﺑ ﻧﻔﺘ ،ﻻﺑ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻻﺑ ﯾﻬﻮد ﮐﻪ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔ ﺧﺮوج
آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺮ رژﯾﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻗﺪرت آن ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺮﺑ ﺗﺮس دارد( ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﺎ را ﻣﺤﺪود ﮐﺮده و
ﺟﻨ را اداﻣﻪ داد.

ﺧﺮوج از ﺟﻨ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺟﺰو وﻋﺪه ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻮد .در دوره اﺧﯿﺮ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻓﺸﺎر

ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮ اﻫﺪاﻓ ﮐﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﯿﺰ آﻣﺎدﮔ ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و اﻫﺪاﻓﺶ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد.
اﻣﺎ دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ در ﻣﻮرد اﻫﺪاﻓﺶ از ﻣﺬاﮐﺮات ﭼﻪ ﮔﻔﺖ؟ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ از ﻣﺬاﮐﺮه ﺟﺬب
ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﺳﯿﺴﺘﻢ و دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﻗﺼﺪﺷﺎن ﻫﻤﺎن ﺣﻮﻣﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻌﺪ از

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﺗ در آورﯾﻞ) (2019در ﮐﺎﺑﻞ ﺗﺸﯿﻞ دﻫﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ ،و ﺑﺎ
دادن اﻣﺘﯿﺎزات ﺳﻄﺤ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺮاﺋﯿﻠ اﻣﺘﯿﺎزات دردﻧﺎﮐ اﺳﺖ ،از دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﻣ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎزات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﺑﺪﻫﺪ.
– اﻣﺘﯿـﺎزات دردﻧـﺎک آﻣﺮﯾـﺎﯾ“ !ﺗﻌـﺪادی از وزرا را از ﺟﻨﺒـﺶ ﻃﺎﻟﺒـﺎن اﻧﺘﺨـﺎب ﮐﻨﻨـﺪ اﻟﺒﺘـﻪ آﻧﻬـﺎﯾ را ﮐـﻪ
آﻣﺮﯾﺎ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ دوﻟﺖ آﯾﻨﺪه را ﺑﺪﻫﺪ ،در ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻏﯿﺮ ﻣﻬﻢ ،و وﯾﺮاﯾﺶ ﯾ دو ﺑﻨﺪ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ
ﻓﻌﻠ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ذات اﺳﺘﻌﻤﺎری آن آﺳﯿﺒ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ.

اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز دردﻧﺎک آﻣﺮﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ؟

در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻨﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺷﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﺷﻐﺎل را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻀﻮر ﭘﺎﯾﺎه ﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ و ﯾﺎ
آﺷﺎر را ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ داﺋﻢ آﻣﻮزﺷ ،و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎه ﻣﺸﺘﺮک اﺳﻼﻣ / ﻋﺮﺑ ﮐﻪ در آن ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻋﺮﺑـ و اﺳـﺮاﺋﯿﻞ و ﺑـﺎﻟﻄﺒﻊ آﻣﺮﯾـﺎ آﺷـﺎرا و ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺨﻔﯿـﺎﻧﻪ در آن ﻣﺸـﺎرﮐﺖ داﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﻨـﺪ و ﺑـﺎ

ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻫﻤﭽﻮن ارﺗﻘﺎء ﺗﻮان دﻓﺎﻋ ﻣﺸﺘﺮک ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻄﺮات ﺧﺎرﺟ و ﺗﺮورﯾﺴﺘ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
دوﻟــﺖ ﻫــﺎی ﻣﺸﺘــﺮک در اﺗﺤــﺎد را ﺗﻬﺪﯾــﺪ ﻣــ ﮐﻨــﺪ ،و ﯾــﺎ ﺿﻤــﺎﻧﺖ اﺳــﺘﻤﺮار اﻣﻨﯿــﺖ و اﺳــﺘﻘﺮار و ﺗﻮﺳــﻌﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ،وارد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻮﻧﺪ .آﻣﺮﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﭘﺎﯾﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺨﺼﻮص در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﭘﺎﯾﺎه ﻫﺎی ﻓﺮﻋ ﺑﺴﯿﺎری را در ﺟﻼل آﺑﺎد در ﺷﺮق و ﺷﻨﺪﻧﺪ در ﻏﺮب و ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ در

ﺷﻤﺎل و دﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺎت ﺑﻪ او اﺟﺎزه دﻫﺪ ،ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ.

اﮔﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن از ﭘﺬﯾﺮش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﺎﯾﺎه ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ ‐ﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻖ دﻓﺎع ﻣﺸﺘﺮک ،و ﯾﺎ ﻫﻤﺎری دﻓﺎﻋ اﻣﻨﯿﺘ و

ﺑﺮ ﺧﺮوج ﮐﺎﻣﻞ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ اﺻﺮار ﮐﻨﺪ ،آﻧﺎه ﺑﺎﻋﺚ درد ﺑﺰرﮔ در اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻟﻄﯿﻒ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ ﻣ
ﺷﻮد و ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺎی ﻣﻌﺎدل آن را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازد.
اﺟﻤﺎﻻ آن ﺑﻬﺎﯾ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳ ﻣﺒﻬﻢ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آﻧﻬﺎ را ﻧﺪارد ،اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را از ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯿﺎﻧﺪازد .و ﺑﻪ ﻣﺮدم
اﻟﻘﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺛﺮوت و ﻗﺪرت اﺳﺖ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺣﻮﻣﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺟﻬﺎد و اﻫﺪاﻓﺶ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﺮ ﻫﻤﺎم ﺷﻮد.
در ﺻﻮرت اﺷﻐﺎل ،ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺳﺎزی و ﺗﺮوﯾﺞ ﺟﻬﺎﻧ آن و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻗﺮار
ﻣ ﮔﯿﺮد .ﭘﺲ ﺣﺘ اﮔﺮ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻫﺎ ﺿﺮر ﺧﻮد را ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد
وارد ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺎﯾﻌﻪ در ﺟﻬﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﻣ ﮐﻨﺪ.
اﯾﺪه اﺳﺎﺳ ‐از دﯾﺪﮔﺎه آﻣﺮﯾﺎ‐ ﮐﻪ در ورای ﻣﺬاﮐﺮات وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﺎ ﺧﺮوج ﻧﻈﺎﻣ
ﺧﻮد را از ﯾ ﺷﺴﺖ ﻧﻈﺎﻣ در ﻃﻮﻻﻧ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺳﯿﺎﺳ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﺮوج )ﺟﺰﺋ ﯾﺎ ﮐﻠ (در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ

)ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن( ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزات و ﺑﻬﺎﯾ ﮐﻪ داده ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﯾﻨﻮﻧﻪ آﻣﺮﯾﺎ زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای
ﺳﯿﺎﺳ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎرج ﻣ ﺷﻮد و ﻧﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾ ﺷﺴﺖ ﺗﺎرﯾﺨ و رﺳﻮاﯾ ﺑﺰرگ.
در ﺛﺎﻧ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻫﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ – ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﮐﻪ آﻣﺮﯾﺎ در آﯾﻨﺪه ﺻﺪ درﺻﺪ آن را ﻧﻘﺾ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد ﺗﺎ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﯿﺮد و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺶ داده اﺳﺖ را
ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﯿﺮد .و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺮﯾﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﻤﺎﻣ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن اﺳﺖ اﻋﻤﺎل ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻮاﻓﻘ اﺣﺘﺮام ﻧﻤ ﮔﺬارد ،ﺣﺘ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ
و ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺎ اﯾﺮان اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﺷﻌﺎر
ﺗﺮاﻣﭗ و دﯾﺮ روﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﭘﯿﺸﯿﻦ آﻣﺮﯾﺎ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﺎ و ﯾﺎ ﻫﯿﭻ  ،ﭘﺲ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤ
ﺗﻮاﻧﺪ از آﻣﺮﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺮد ﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد آن را ﺑﺎز ﭘﺲ ﻣ
ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻃﺮف ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺑﺎ ﺧﺮوج از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ اﻫﺪاف دﯾﺮی از ﻣﺬاﮐﺮات
ﺑﺎﻗ ﺧﻮا ﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ؟
ذات ﻫﺪف ﺑ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻮری ﺣﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣ داده ﺷﻮد ،و ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺮ اﺳﺎس
دﺳﺘﻮرات ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و زﻧﺪﮔ راه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،در اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﺷﻞ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺣﺘﺎر ﺛﺮوت در دﺳﺘﺎن اﻓﺮاد ﻣﺤﺪود ﺳﯿﺎﺳ و ﯾﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪ
ای  ،و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺛﺮوت ﻋﻤﻮﻣ و ﮔﺴﺘﺮش آن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ در ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﺮوز
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻢ راه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾ و ﺣﻮﻣﺖ در دﺳﺖ اﻗﻠﯿﺖ ﺣﻤﺮان در
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ و در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ.
و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻋﺮﺑ ﺷﺴﺖ ﺧﻮرده اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،اﻧﻄﺒﺎق ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺪود و ﺗﻌﺰﯾﺮات
اﻧﺠﺎم ﻣ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روی اﻓﺮاد ﺿﻌﯿﻒ اﺟﺮا ﻣﯿﺸﻮد ﻧﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان .و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﻨﻔﺮ از دﯾﻦ اﯾﺠﺎد
ﻣ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎی اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬ از ﻣﻨﺮ ﺗﺎ از اﯾﻦ راه ﻣﺮدم را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
آﻣﺮﯾﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻠ ﺑﭽﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻏﺮب اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ در
ﺷﻞ ﺟﺪﯾﺪ آن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦ ﻗﺎره ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﺰﯾﻨ ﺑﺮای
اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ورود اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﯾﻌﻨ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺣﻮﻣﺖ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ،ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه اﺻﻠ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ
ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼ در اداره اﻣﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ :
 .1ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘ :ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺛﺮوت ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻏﺮب
اﺳﺘﻌﻤﺎری .ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻂ آن ﮐﺸﻮر از ﮐﻮﭼ و ﺑﺰرگ ﻧﻔﻮذ
ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
 .2ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧ :ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﻣﺪادرﺳﺎﻧ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﺮ ﮐﻪ از
ﺟﻨ ﻫﺎ و ﺑﻼﯾﺎ رﻧﺞ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻮﻣﺘﻬﺎﺳﺖ را اراﺋﻪ

ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﺸﺪه ،ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺷﻮد ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .از آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗ،
اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ،زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن و … .ﮐﻪ ﻫﻤ از ﻣﻨﻈﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﻏﺮﺑ و
ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔ ﻫﺎی اﺳﻼﻣ و ﻣﻠ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ – ﯾﺎ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﻤﻦ‐ از ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﻨﺎر زده ﻣ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻨﻬﺎ
وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻮﻣﺘﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .3ﺣﻮﻣﺘﻬﺎی ﻣﺤﻠ“ ﻣﻠ :”ﮐﻪ دو وﻇﯿﻔﻪ اﺳﺎﺳ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد:
ﻧﺨﺴﺖ :ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ را ﻗﺎدر ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺮوت را در ﮐﺸﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮده ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎی دوﻟﺘ را ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻏﺮﺑ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﻮده و ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺮﯾﺒ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و دﺳﺘﺎه دوﻟﺘ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻮاد آﻟﻮده و ﻣﺨﺮب ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻬﺮه
ﮔﯿﺮی از ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻢ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺴﺎد دوﻟﺘ و ﻓﺮار از ﻣﺎﻟﯿﺎت  ،درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژی
ارزان ﯾﺎ راﯾﺎن و ﻓﺮار از دادرﺳ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دوم :ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﺒﺪ و ﻓﺎﺳﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺎﻇﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫ ﻓﻘﻂ اﻧﺘﻘﺎدات ﻇﺎﻫﺮی ﮐﻪ ﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ را
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻧﻤ دﻫﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن وارد ﻣ ﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و

ﺗﻨﺶ ﺣﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ درﺟﻪ ای از ﺧﻄﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ )ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺣﻮﻣﺘﻬﺎی ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ( ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﺑﺎ آن ﺣﻮﻣﺘﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯿﺮدد در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺣﻮﻣﺘﻬﺎ ﺑﺎ آزادی ﺗﻤﺎم ﺑﻪ
اﺳﺘﺒﺪاد و ﻇﻠﻢ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣ دﻫﻨﺪ.

در آن ﺻـﻮرت ﺷﺮﮐـﺖ ﻫـﺎی ﺑـﺰرگ از ﻧﻔـﻮذ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﺣـﺎﻣ ﺧـﻮد اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـ ﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺪون ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺑـﺮ

ﻋﻤﻠﺮد در ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﻣ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻞ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ.

وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠ دوﻟﺘﻬﺎی ﻣﺤﻠ ،ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻨ و ﮐﺎرﺑﺮد آن
ﯾﻌﻨ ﺳﺘﻢ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺮدم ،ﮔﺴﺘﺮش ﺑ ﻋﺪاﻟﺘ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺘﺒﺪاد و ﻓﺴﺎد و ﺗﺴﻠﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺣﺎﻣ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﻮﻣﺘﻬﺎ ،اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،ﯾﻌﻨ ارﺗﺶ واﺑﺴﺘﻪ  ،ﻧﯿﺮوی ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺎﺳﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺎﺳﺪ و
وﺣﺸ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺧﻔﻪ ﮐﺮده اﻧﻮاع ﺷﻨﺠﻪ و ﺑ رﺣﻤ ﻫﺎ را در ﺣﻖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺎ آورد .ﺗﻤﺎﻣ اﯾﻦ
دﺳﺘﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮐﺎر ﺧﻮد ،آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن وﯾﺮان ﮐﺮدن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﺎرج
)ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه( اﺳﺖ.
ارﮔـﺎن ﻫـﺎی دﯾـﺮ “دوﻟـﺖ ﻣﻠـ ”از اﯾـﻦ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻣﺴـﻠﺢ در “اﯾﺠـﺎد اﻣﻨﯿـﺖ” ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣـ ﮐﻨﻨـﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾـﻦ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﺬاری )ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن( ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ،رﺳﺎﻧﻪ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت
دﯾﻨ) ﻋﻠﻤﺎی درﺑﺎر و ﻣﻔﺘ ﻫﺎ( ،ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ )اراذل و اوﺑﺎش ،ﻣﺠﺮﻣﺎن و ﻗﺎﺗﻼن ﺣﺮﻓﻪ ای( و ﮔﺮوه
ﻫﺎی اﻓﺮاﻃ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﺬﻫﺒ) داﻋﺶ و دار و دﺳﺘﻪ اش(.

ﺳﻮم :ﻗﺪرت اﺳﺘﻌﻤﺎری – اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ‐ و ﻧﻘﺶ آﻧﺎن:
اﻟﻒ( ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺣﻮﻣﺘﻬﺎی ﻣﻠ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎرﺟ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی رﻗﯿﺐ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه.
ب( ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ،ﯾﻌﻨ در زﻣﺎن وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻘﻮط ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ

داﺧﻠ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﻘﻼب ﻣﺮدﻣ ﯾﺎ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣ از ﻃﺮف ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎن ﺧﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل.

ج( اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدن از اﯾﻨﻪ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳ) ﻣﻠ (ﻃﻮری ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و

ﻏﺮب را در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .و در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ آن ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣ ﯾﺎ ﻋﺮﺑ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد.
– اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻠ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم آﻣﺮﯾﺎﯾ و ﻣﺒﺎﻧ) اﻗﺘﺼﺎد
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟ (ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘ و ﺑﯿﻦ ﻗﺎره ای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺮه اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﻮ،
ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﻈﺎﻣ ﻣ ﺷﻮد.

داﻧﻠﻮد ﻣﺠﻠﻪ اﺳﻼﻣ ﺻﻤﻮد ﻋﺪد  : 151اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿ ﮐﻨﯿﺪ

ﻧﻘﺶ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟

وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﻮﻣﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ:
 -1ﻋﺒﻮر ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ “ﺗﺎﺑ ”ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز از ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه

ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺣﺘ ﻗﺒﻞ از اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳ و ﻗﺎﻧﻮﻧ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی اﺳﻼﻣ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﺳﺘﻘﻼل آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠ آن را

ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﻪ و اﺟﺮاﺋ ﭘﺮوژه را از ﺧﺎرج دوﻟﺖ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﯾ
دوﻟﺖ درون دوﻟﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
 -2ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺸﺖ ﺗﺮﯾﺎک – ﻫﻤﺎﻧﻮر ﮐﻪ اﻣﺎرات اﺳﻼﻣ ﻗﺒﻼ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد‐  ،ﺑﻠﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺗﺮﯾﺎک را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ) (UNODCواﮔﺬار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾ ﻧﻬﺎد اﻃﻼﻋﺎﺗ ﻓﺮا ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻈﯿﻤ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از ﮐﺸﺖ ﺗﺮﯾﺎک و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻫﺮوﺋﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آورد را
ﺣﻔﻆ ﻣ ﮐﻨﺪ .و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮای )ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر( ،ﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﺸﺖ ،ﮐﻪ در
واﻗﻊ ﯾ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺸﺖ ﺗﺮﯾﺎک اﺳﺖ.
 -3ﻋﺪم ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﻮﻧ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﻏﺮب در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﮐﻪ ﻏﺎرﺗ واﻗﻌ اﺳﺖ و
اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎﻟ و ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺎرت ﺳﻨ ﻣﻌﺪن اوراﻧﯿﻮم از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻨﺠﯿﻦ در وﻻﯾﺖ ﻫﻠﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و آﻣﺮﯾﺎ ،ﻏﺎرت ﻣﺲ،

آﻫﻦ و زﻏﺎل ﺳﻨ در ﮐﺎﺑﻞ و اﻃﺮاف آن .اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزات در آﻏﺎز ﺟﻨ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ اﻟﺴﻮت ﺗﻮﺳﻂ
آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ از دﺳﺖ ﭼﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن“ :آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ” اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
آﻣﺮﯾﺎ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﺎ در ﻟﺤﻈﮥ ﺿﻌﻒ داده در ﻟﺤﻈﺎت ﻗﺪرت آن را ﭘﺲ ﻣ ﮔﯿﺮد( .در ﺷﻤﺎل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز وﺟﻮد دارد ،ﯾ ﮔﻨﺞ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌ
ﺳــﻬﻢ ﺷﺮﮐــﺖ ﻫــﺎی آﻣﺮﯾــﺎﯾ در آﯾﻨــﺪه اﺳــﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﻏــﺎرت ﺳــﻨ ﻫــﺎی ﻗﯿﻤﺘــ و اﻟﻤــﺎس از ﺷﻤــﺎل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻞ – ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺮش و ﺗﺠﺎرت اﻟﻤﺎس در ﺟﻬﺎن‐ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺷﺒﻪ
ای وﺳﯿﻊ از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﻨﯿﺘ ﻣﻬﻢ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
 -4ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪن اﺛﺮات اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﺮﺣﯿﺎت ﻓﺮﻫﻨ ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و آﻣﻮزﺷ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻧﺨﺒﺎﻧ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،رﺳﺎﻧﻪ و اﻗﺘﺼﺎد واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ  .اﯾﻨﺎن ﻣﻠﺰﻣﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻇﺎﻫﺮ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ دﯾﻦ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.
 -5اﺟﺎزه ﺣﻖ ارﺗﺪاد از اﺳﻼم و ﺣﻔﻆ ﮔﺮوﻫ از اﻗﻠﯿﺘﻬﺎی دﯾﻨ و ﻣﺬﻫﺒ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﻬﺮه ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎر
ﺑﻮده و ﻋﺪم ﺗﻌﺮض ﺑﻪ آﻧﺎن.
 -6ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ و ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷ ﮐﻪ در ﻃﻮل  17ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش ﻧﺴﻞ ﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘ وﺟﻮد و ﻓﺮﻫﻨ اﺳﺘﻌﻤﺎر را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣ
ﺗﻮان ﻣﻘﺪاری “ادوﯾﻪ ﺟﺎت” ﻣﺬﻫﺒ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ آﻣﻮزﺷ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺴﻢ اﻟﻪ در
ﺻﻔﺤﻪ اول ﻫﺮ ﮐﺘﺎب.
 -7اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎری ﻧﺰدﯾ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻣﺮﯾﺎ و ﻏﺮب در زﻣﯿﻨﻪ دﻓﺎع ،اﻣﻨﯿﺖ ،ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ،آﻣﻮزش و
ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻪ دارد.
 -8ﺑﺎﻗ ﻧﻪ داﺷﺘﻦ )ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ (ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﻣﺪاد و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷ و آﻣﻮزﺷ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗ و اﺑﺰار ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺳﯿﺎﺳ و ﻓﺮﻫﻨ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -9ﺻﺪور ﺣﻢ ﻋﻔﻮ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ از ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ،رﻫﺒﺮان ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ،ﻣﺠﺮﻣﺎن ،ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن و
ﻗﺎﺗﻼن ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻫﻤﺎری ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺛﺒﺎت و اﻣﻨﯿﺖ
داﺧﻠ ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد.
 -10ﻋﺪم ﭘﯿﯿﺮی ﻗﺎﻧﻮﻧ اﻓﺮادی ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺛﺮوت ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻋﺪم
ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﯿﺮی زﻣﯿﻨﻬﺎی ﻏﺎرت ﺷﺪه از دوﻟﺖ ﯾﺎ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
اﻣﻮاﻟ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﭼﺎق از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻋﻔﻮ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺎﯾﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﺳﺎﯾﻪ
اﺳﺘﻌﻤﺎر.
 -11ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫ ﺣﻮﻣﺖ ﻗﺒﻠ ﺑﻪ ارزش ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و اﻣﺮﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺪﻫ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد}ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ اﻣﺮﯾﺎ در ﺟﻨ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ2000
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺮف ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﻨ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از زﺧﻤﯿﺎن ﭘﺲ از ﺟﻨ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺟﻨ ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨ اﻣﺮﯾﺎ ﭘﺲ از ﺟﻨ ﺟﻬﺎﻧ دوم اﺳﺖ[ و آﻣﺮﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺪﻫ از

ﺣﻮﻣﺖ آﯾﻨﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﯾ ﺑﺪﻫ ﻏﯿﺮﻣﻤﻦ اﺳﺖ و ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎ اﺑﺪ
ﺗﺤﺖ ﺑﺮدﮔ اﯾﻦ ﻗﺮض ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 -12ﺣــﻮﻣﺖ آﯾﻨــﺪه ﻣــ ﺑﺎﯾﺴــﺖ ﻧﻈــﺎم اﻗﺘﺼــﺎدی ﺧــﻮد را ﺑــﺎ اﻗﺘﺼــﺎد ﺑﯿــﻦ اﻟﻤﻠﻠــ ﺟﺪﯾــﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨــ ﮐﻨــﺪ
)درﺧﻮاﺳﺘ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از اﯾﺮان دارﻧﺪ( ﺑﺪان ﻣﻌﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ را ﮐﺎﻣﻼ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت آزاد ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﻌﻨ ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺤﻠ ،ودر اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎﻟ و ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﯾ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻟﯿﺒﺮال ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺬاﮐﺮات ﺑ ﭘﺎﯾﺎن:

اوﻻ :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات اﺻﻼ ﺻﻮرت ﻧﯿﺮد و دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ :اﺷﻐﺎل و ﺗﺠﺎوز ﺗﻮﺳﻂ
آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺪون اﺟﺎزه ،دﻋﻮت ﯾﺎ ﻣﺬاﮐﺮه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮه ای ﮐﻪ آﻣﺪه،
ﺑﺮﮔﺮدد .ﻣﺬاﮐﺮه ﯾﻌﻨ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺪون دادن اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﯾ ﻃﺮف
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﺮی رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد .رﻫﺎﯾ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺧﻮﻧﻬﺎی رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه در آن ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﯿﺴﺖ و
ﻧﻤ ﺗﻮان آن را در ﻫﯿﭻ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﻗﺮار داد .ﺧﻮن ﺷﻬﯿﺪان و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﻣﺮدم و اﺳﻼم در آن
ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﻣﺒﺎرزه ،ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺻﻠ و اﯾﻤﺎﻧ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﺠﺎرت و ﯾﺎ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ اﺷﻐﺎﻟﺮی ﮐﻪ  17ﺳﺎل
اﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﻬﺎی ﺻﻠﯿﺒ را اداﻣﻪ ﻣ دﻫﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﻨ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﯾ ﻧﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺮوج
اﺷﻐﺎﻟﺮان از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻃﺮف اﺷﻐﺎﻟﺮ ﻣﺬاﮐﺮه را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﭙﺬﯾﺮد ،آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
اﺳﺖ ﻣﺬاﮐﺮه ﻋﻠﻨ و ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن وﻧﻪ
ﻣـﺬاﮐﺮه ﭘﺸـﺖ درﻫـﺎی ﺑﺴـﺘﻪ ﮐـﻪ در ﻣﺒـﺎرزه اﻓﻐﺎﻧﻬـﺎ ﻋﻠﯿـﻪ ﺷـﻮروی ﻫﯿـﭻ ﻓﺎﯾـﺪه ای ﺑـﺮای ﻣﺠﺎﻫـﺪان ﻧـﺪاﺷﺖ.
ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎﯾﺪ آﺷﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﺑﺎزان در ﺣﺎل ﻓﺮار ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دوﻣﺎ :اﺷﻐﺎﻟﺮ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺷﺮط ﮐﻨﺪ در ﻣﺬاﮐﺮات وﺿﻌﯿﺖ آﯾﻨﺪه در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ )در آن
ﺻﻮرت ﺷﺮﯾ ﺳﺎﺧﺖ آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ( ﺗﺎ از در ﺟﻨ ﺧﺎرج ﺷﺪ اﻣﺎ از در ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﺠﺪدا وارد
ﺷﻮد .اﻣﻮر داﺧﻠ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺻﺮﻓﺎ داﺧﻠ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻃﺮف ﺧﺎرﺟ اﺟﺎزه دﺧﺎﻟﺖ در آن را
ﻧﺪارد.
ﺻﻠﺢ ،ﺛﺒﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،اﻣﻨﯿﺖ و آﺷﺘ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺷﻞ ﻧﻈﺎم آﯾﻨﺪه و وﻇﺎﯾﻒ آن ،ﻫﻤﻪ از اﻣﻮر داﺧﻠ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دور از دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎرﺟ و ﺧﺼﻮﺻﺎ آﻣﺮﯾﺎ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر ﻣﺮدم و ﻗﺒﺎﯾﻞ و
ﻗﻮﻣﯿﺘﻬﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑ ﻃﺮف ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

اﮔﺮ اﻣﺎرت اﺳﻼﻣ ﻣﺬاﮐﺮات را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﭼﻪ؟

اﮔﺮ اﻣﺎرت اﺳﻼﻣ ﻣﺬاﮐﺮه را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻨﺎﻓﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﺪ ﻟﺬا ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای
از ﻣﺬاﮐﺮه ،ﻗﺒﻞ  ،در ﺣﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺬاﮐﺮات ،آﺗﺶ ﺑﺲ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ

ﺳﺮﺑﺎز اﺷﻐﺎﻟﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺧﻮد اداﻣﻪ داده و اﺷﻐﺎﻟﺮ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار
دﻫﺪ .زﯾﺮا ﻣﺒﺎرزه ﺗﻨﻬﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺸﺎر در دﺳﺖ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان را ذﻟﯿﻞ و ﺧﻮار از
ﮐﺸـﻮر ﺑﺮاﻧﻨـﺪ .ﻣﺒـﺎرزه ﻧﻘﻄـﻪ ﻗـﻮت ﺑـﺮای ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻣﺬﻫـﺒ اﻓﻐـﺎن اﺳـﺖ ،در ﺣـﺎﻟ ﮐـﻪ آﺗـﺶ ﺑـﺲ در ﻃـﻮل
ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﻪ ﻣﻌﻨ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﻓﻀﺎی

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه ،ﯾﺎ اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻏﯿﺮه درﺧﻮاﺳﺖ آﺗﺶ
ﺑﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫ ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .زﯾﺮا دﺷﻤﻦ دوره ﻣﺬاﮐﺮه را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻣﺤﺪود
ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،واﺣﺪﻫﺎی ﺟﻬﺎدی از ﺑﯿﻦ ﻣ روﻧﺪ و ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ،
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺟﺒﻬﻪ از ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﺎﻟ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و راه را ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺘﺸﻞ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ارﺗﺶ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎﻧﺶ ﻫﻤﻮار ﻣ ﮐﻨﺪ .در
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ رﻫﺒﺮ ﺟﻬﺎدی ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭘﺲ از ﮐﺸﻒ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺬاﮐﺮات اﺑﺪی ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎزﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
دﺷﻤﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﺗﺶ ﺑﺲ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎدی را ﻣﻨﻬﺰم ﮐﻨﺪ.

ﻧﺘﻪ ای در ﺑﺎب زﻣﺎن ﻣﺬاﮐﺮه:

اﺷﻐﺎﻟﺮ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻊ داﺧﻠ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و وﺿﻌﯿﺖ داﺧﻠ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺮب ،ﺑﻪ زودی درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺬاﮐﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن:

ﺻـﺮف ﻫﺰﯾﻨـﻪ  2000ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻری در اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن )ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺳـﺨﻨﻮی ﭘـﺮوژه ﺟﻨـ در داﻧﺸـﺎه ﺑـﺮاون
آﻣﺮﯾﺎ( ﺗﻠﻔﺎت آﻣﺮﯾﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﻧﯿﺴﺖ .دﺷﻤﻦ ﺳﯿﻄﺮه ﺧﻮد ﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﯾﺎک را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺎی ﮔﺮگ ﻫﺎی ﺗﺠﺎرت ﺗﺮﯾﺎک
ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺘﺤﺪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ و رﻗﯿﺐ روﺳ) ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  2001ﮐﻪ ﮐﺸﺖ ﺗﺮﯾﺎک ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎرت اﺳﻼﻣ
ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺟﺮان ﮐﺸﺖ ﺗﺮﯾﺎک در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ( ﮐﻤﺎ ﻓ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺑﺎزﺷﻮدو اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺷﻐﺎﻟﺮ آﻣﺮﯾﺎﯾ را ﻧﺎراﺣﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮف ﺗﺠﺎرت در زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﺮﯾﺎک و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮوﺋﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اوﻟﯿﻦ ﻫﺪف اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻫﺎی
ﺗﺮﯾﺎک ﺑﻮد ،ﻣﺘﻼﺷ ﻣ ﺷﻮد.
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺑﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﻠﻤﺮو اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺷﻐﺎﻟﺮان اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز از ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﺪ و ﺑﻨﺪر
ﮔﻮادار ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن )دوﻣﯿﻦ ﻫﺪف از اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮد و ﺗﺎ اﺑﺪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ( ﺑﺎ ﻣﺸﻞ اﺳﺎﺳ روﺑﺮو
ﺷﻮﻧﺪ.

در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه:

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯿﺎن دوره ای ﺑﺮای ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن )ﮐﻨﺮه( وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ
اﺗﻔﺎق ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺗﺮاﻣﭗ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺮﺳ ﻫﺎ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،رﻗﺒﺎی آﻧﻬﺎ ﯾﻌﻨ دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه و ﺳﻌ در ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ

ﺗﺮاﻣﭗ و ﻣﺸﻼت او ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻟﺬا ﺧﺮوج از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﯾﺎ ﺣﺘ اﻧﺠﺎم ﻣﺬاﮐﺮات ﺑ ﭘﺎﯾﺎن( ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﺗﺮاﻣﭗ و ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﻣﺮدم و اﮐﺜﺮ ارﮔﺎن ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺰﯾﺘ در آن ﺟﻨ ﻧﻤ ﺑﯿﻨﻨﺪ.

در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺮﺑ:

اﻣﺮﯾﺎ ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﻣﺒﺎرزه اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻓﻘﻂ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺮﺑ ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﯾﻬﻮدی
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑ و در ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎی ﻣﻘﺪس اﺳﻼﻣ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﺮان ﯾ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ
ﭘﺮوژه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺟﻤﻊ آوری ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎ در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ ،ﺳﯿﺎﺳ ،اﻗﺘﺼﺎدی و
دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﺳﺖ .ﺿﻌﻒ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ
آﻣﺮﯾﺎ را ﻗﺎدر ﺳﺎزد ﻓﺸﺎر ﺟﺪی را از ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮ اﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان
ﺟﻨ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎ  ،روﺣﯿﻪ ارﺗﺶ ،ﺷﻬﺮت ﺳﯿﺎﺳ آن و اﻋﺘﺒﺎر آن در ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻣﺮﯾﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﻧﺎﮐﺎﻣ ﺧﻮد در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺬاﮐﺮات
ﺧﺎرج ﺷﻮد ﻣﺎداﻣ ﮐﻪ ﺟﻨ ﻧﺎﮐﺎم ﺑﻮده و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺘ از آن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺮده اﺳﺖ .ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﻤﻦ اﺳﺖ
راه ﺣﻠ ﺑﺮای ﺑﺤﺮان آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺤﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﯿﺮوز اﯾﻦ ﺟﻨ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺮوج دﺷﻤﻦ ﺷﺴﺖ
ﺧﻮرده از ﺑﺤﺮان ،ﺿﺮﺑﻪ ای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد.
داﻧﻠﻮد ﻣﺠﻠﻪ اﺳﻼﻣ ﺻﻤﻮد ﻋﺪد  : 151اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿ ﮐﻨﯿﺪ
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